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ফর্তভানন কী কী কাযনে জজাদ পযনম অআন? 

প্রশ্নঃ  

ফর্তভানন কী কী কাযনে জজাদ পযনম অআন? প্রশ্নজি কযায কাযে, 
অভানদয এক উস্তাদ -জমজন জজানদ ংগ্রে কযায আচ্ছা পালে 
কনযন- জকছ ু জদন ূনফত অভানদযনক ফরনরন, এখন পর্াভানদয ওয 
আরভ জক্ষা কযাআ পযম। নয জকছুনর্ জরপ্ত ওয়া জননজয ওয জরুুভ 
কযায াজভর। 

প্রশ্নকাযী- াম্মাদ  

উত্তয:  

ফর্তভানন জফজবন্ন কাযনে জজাদ পযনম অআন। র্ায ভনধয একজি ফড় 
কাযে নরা, ভগ্র জফনেআ এখন ভুজরভযা অক্রান্ত। পকাথাও র্ানদয 
বূজভ কানপযনদয দখনর, পকাথাও র্ানদয বাআ পফান কানপযনদয 
কাযাগানয, পকাথাও প্রজর্জনয়র্ াভজযক অক্রভে চরভান। এ ফস্থায় 
প্রথনভ অক্রান্তনদয উয ত্রুনক প্রজর্র্ কযায জনয জজাদ পযনম 
অআন নয় মায়। র্াযা র্ানর্ ক্ষভ না নর মতায়ক্রনভ ভগ্র জফনেয 
কর ভুজরনভয উয র্া পযনম অআন নয় মায়। এজফলনয় জফস্তাজযর্ 
জানায জনয জননচয পনর্ায়া দুজি পদখুন-  

পানর্ায়া নং-১১৮. ফর্তভানন জক জজাদ পযনজ অআন? 

 https://fatwaa.org/2020/11/05/1886/  

পানর্ায়া নং-১১৩. জজাদ কখন পযনজ অআন য়? 
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 https://fatwaa.org/2020/10/20/1774/   

র্াজরফুর আরভনদয জনয নয জকছনুর্ জরপ্ত ওয়া জরুুভ- এজি মাযা ভনন 
কনযন, র্ানদয াভনন জজাদ কী, জজানদয জফধান কী এফং ফর্তভান 
মুনগ জজাদ কীবানফ কযনর্ য়, এফ জফলনয়য মতাপ্ত র্থয না থাকায 
কাযনে, র্াযা ভনন কনযন, জজাদ কযা ভাননআ আরভ জতন ফন্ধ কনয 
নয কাজ কযা। একাযনে র্াযা আরভ ও জজাদনক জফযীর্ভুখী ভনন 
কনযন, মা ফাস্তফ নয়। ফস্তুর্ জজানদয এভন ননক কাজ অনছ, মা 
আরভ চচতাযআ ং, র্াজরনফ আরভযা পমগুনরানক র্ানদয পাগর্ আরভ 
চচতায ভনধযআ কযনর্ ানয।জির্ীয় কথা নচ্ছ, অভানদয এখানন প্রথনভ 
যীয়নর্য দজরনরয অনরানক জনজির্ ওয়া দযকায, অনরআ 
ফর্তভানন একজন র্াজরনফ আরনভয উয জজাদ পযম জক না? পযম না 
নর বানরা কথা। র্াজরনফ আরভ পম কানজ অনছ প কানজআ থাকনফ। 
ক্ষান্তনয যীয়র্ মজদ ফনর, র্াজরনফ আরনভয উযও ফর্তভানন জজাদ 
পযজ, র্ানর পর্া আরভ পমভন পযম ওয়ায কাযনে জখনর্ নফ, 
পর্ভজন জজাদও পযম ওয়ায কাযনে অদায় কযনর্ নফ। এফং দুজিআ 
মজদ যীয়নর্য পযম য়, র্ানর দুজিআ একনে ভন্বয় কনয অদায় 
কযনর্ নফ। এ ফযাানয অজন জননচয পনর্ায়াজি পদখনর্ ানযন-  
পানর্ায়া নং-১৩২. ফর্তভান জযজস্থজর্নর্ আরভ জখফ? না জজানদয 
কাজ কযফ? https://fatwaa.org/2020/12/14/1982/   

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،  

অফু ভুাম্মাদ অব্দলু্লা অরভাজদ (উজপয়া অনহু)  

২৬-০৭-১৪৪২ জ. 
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